CƠ HỘI THAM GIA TÀI TRỢ
GIẢI HCA FOOTBALL OPEN CUP 2017
Giải Bóng đá Hội Tin học TP.HCM - HCA FOOTBALL CUP đã được tổ chức rất thành công liên
tục từ năm 2006 đến nay và được đông đảo hội viên, doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Giải HCA
FOOTBALL OPEN CUP là Giải bóng đá duy nhất của ngành CNTT-TT được Liên đoàn Bóng đá
TP.HCM công nhận và bảo trợ; là Giải đấu uy tín và chất lượng do Liên đoàn Trọng tài TP.HCM
điều hành mỗi trận đấu.
GIẢI HCA FOOTBALL OPEN CUP 2017 với 2 hệ thống giải được tổ chức song song gồm: Giải
HCA FUTSAL CUP (Giải thi đấu trong nhà) và Giải HCA OUTDOOR FUTSAL CUP (Giải thi
đấu trên sân cỏ mini ngoài trời) dự kiến với 40 đội bóng là Hội viên HCA, đối tác, doanh nghiệp,
cơ quan, tổ chức, giảng viên CNTT tham gia tranh tài. Đặc biệt trong mùa giải năm nay, HCA sẽ
tiếp tục tổ chức Giải Futsal Nữ (thi đấu sân trong nhà) với khoảng 10 đội bóng nữ tranh tài. Thu
hút lượng khán giả trực tiếp gần 10.000 lượt người xem từ cộng đồng CNTT-TT và hơn 5 vạn lượt
khán giả theo dõi trên Báo đài, trang thông tin điện tử HCA, các trang mạng xã hội.
Đây là cơ hội để Quý doanh nghiệp quảng bá hình ảnh và các sản phẩm, dịch vụ của mình. Ban tổ
chức đưa ra hình thức tài trợ dưới đây với 05 mức tài trợ cùng các quyền lợi tương ứng như sau:
ĐỒNG HÀNH CHÍNH GIẢI HCA FOOTBALL OPEN CUP 2017
100.000.000 vnd (chưa bao gồm 10% VAT)
❖ Mang Tên giải (Tên nhãn hàng hay doanh nghiệp) như: XYZ – HCA FOOTBALL OPEN CUP
Hay: Tranh CUP XYZ (Tùy DN lựa chọn)
❖ 12 tháng đăng banner quảng bá DN trên website HCA (www.hca.org.vn)
❖ 01 đội bóng tham dự Giải HCA FOOTBALL OPEN CUP 2017
❖ Quyền lợi quảng bá thương hiệu được ưu tiên I trong các hoạt động truyền thông về Giải
➢ Logo trên Backrop/ Banner cổng vào, dọc lối đi/ Standee của Giải
➢ Logo xuất hiện trên backdrop họp công bố Giải
➢ Profile giới thiệu công ty trên Fanpage HCA/ HCA Media and Communications Center
www.facebook.com/HCAVietnam - www.facebook.com/HCAMediaCenter
➢ Ưu tiên sắp xếp phỏng vấn và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
✓ Kênh Youtube (phóng sự 10 phút)
✓ Trang thông tin điện tử các DN CNTT – TT tham dự Giải

✓ Các báo đài khác (là đơn vị bảo trợ) tham dự đưa tin/bài về chương trình.....
❖ Hoạt động trước, trong và sau sự kiện
➢ Mời 01 đại diện tham dự BTC giải
➢ Phát biểu tại Lễ khai mạc/ Lễ trao Giải
➢ BTC tặng cờ lưu niệm trong lễ khai mạc
➢ Mời lên sân khấu cùng trao cờ và giải thưởng cho các đội đạt thứ hạng cao tại Lễ trao Giải.
➢ MC thay mặt BTC đọc tên vinh danh cảm ơn trong chương trình
➢ Mời chụp hình cùng VIP, doanh nhân, khách mời tham dự
➢ Tham dự những hoạt động truyền thông TRƯỚC – TRONG và SAU sự kiện
➢ Nhận báo cáo tổng kết Giải
➢ Nhận thư cảm ơn từ BTC
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BTC tặng cờ lưu niệm trong lễ khai mạc
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NTT được mời lên sân khấu cùng trao cờ và giải
thưởng cho các đội đạt thứ hạng cao tại Lễ trao
Giải.
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Các danh vị tài trợ
Quyền lợi tài trợ
Quảng bá thương hiệu
Logo trên Backrop/ Banner cổng vào, dọc lối đi/
Standee của Giải
Logo xuất hiện trên backdrop họp công bố Giải
Logo trên website HCA (dẫn link website DN)
Profile giới thiệu công ty trên Fanpage HCA/
HCA Media and Communications Center (thông
tin do DN cung cấp)
Tên NTT xuất hiện trong thông tin giới thiệu về
chương trình trên website và trang mạng xã hội
của BTC
Hoạt động trước, trong và sau sự kiện
Phát biểu tại Lễ khai mạc/ Lễ trao Giải

Ưu tiên sắp xếp phỏng vấn trên các phương tiện
truyền thông.
MC thay mặt BTC đọc tên vinh danh cảm ơn
trong chương trình
Mời chụp hình cùng VIP, doanh nhân, khách mời
tham dự
Tham dự những hoạt động truyền thông
TRƯỚC – TRONG và SAU sự kiện
Nhận thư cảm ơn từ BTC
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Để khai thác tối đa các quyền lợi truyền thông tại sự kiện, Ban tổ chức kính đề nghị Quý doanh
nghiệp nhanh chóng quyết định tham gia tài trợ và đăng ký tham dự bằng cách điền vào phiếu đăng
ký (theo mẫu) đến hết ngày 10/04/2017. Doanh nghiệp thanh toán phí tài trợ bằng tiền mặt tại Văn
phòng Hội Tin Học TP HCM (gặp cô Hồng Son – ĐT: 0984 007 482) hoặc chuyển khoản qua số tài
khoản:
* Công ty TNHH Tư vấn Hỗ trợ CNTT – Hội Tin Học Tp.HCM (Nếu lấy hoá đơn 10% VAT)
Số tài khoản: 2276149 - Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bến Thành, TP HCM
* Hội Tin Học Tp.Hồ Chí Minh (Nếu không lấy hoá đơn VAT 10%)
Số tài khoản: 114 00000 5259 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh 1,
Tp.HCM
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc:
Anh Nguyễn Công Toàn – 0126 526 4628; nguyencongtoan2002@gmail.com
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung
0166 552 6652; nhungnth@hca.org.vn , nguyennhung1314@gmail.com
VPGD: 224 Điện Biên Phủ (L9), P.7, Q.3, TPHCM - ĐT: (84-8) 3932 0999 - Fax: 3932 0199

Ban tổ chức mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia hỗ trợ của Quý doanh nghiệp,
Quý đối tác cho sự thành công của Giải.
Trân trọng cảm ơn!
TM. Hội Tin Học TP. HCM
Tổng Thư Ký

Vũ Anh Tuấn

